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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 15.02.2007 
Nr. 31/126 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 12-15 februarie 2007 

    
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 12 februarie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Florin Iordache, 
Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, Liviu Bogdan 
Ciucă, Traian Dobre,  Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Andras Levente Mate, Gheorghe 
Sârb, Augustin Zegrean, domnul deputat Petru Călian în locul domnului deputat 
Sergiu Andon, domnul deputat Grigore Crăciunescu în locul domnului deputat Ioan 
Timiş şi domnul deputat Cosmin Popp în locul domnului deputat Ion Gonţea. Au 
absentat domnii deputaţi: Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian 
Augustin Bolcaş, Liana Dumitrescu, Cristian Sorin Dumitrescu,  Mircea Grosaru, 
Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir. 

La şedinţa din 13 februarie 2007 au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, 
Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, 
Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb,  Ioan Ghişe, Augustin Zegrean, domnul deputat 
Mihai Mălaimare în locul domnului deputat Ioan Timiş, domnul deputat Mircea 
Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş şi domnul deputat 
Marton Arpad în locul domnului deputat Andras Levente Mate. Au absentat domnii 
deputaţi: Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin 
Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Mircea Grosaru,  Victor Viorel Ponta şi Gabriel 
Sorin Zamfir. 

La şedinţa Comisiei din data de 14 februarie 2007 au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Sergiu Andon (substituit în partea a doua a şedinţei de 
către domnul deputat Nicolae Popa), Florin Iordache, George Băeşu, Florina 
Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, Liviu 
Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, 
Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb,  Ioan Ghişe, Augustin Zegrean, domnul deputat 
Relu Fenechiu (în prima parte a şedinţei) şi domnul deputat Horea Uioreanu (în 
partea a doua a şedinţei) în locul domnului deputat Ioan Timiş, domnul deputat 
Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, domnul deputat 
Ioan Bivolaru în locul domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu, doamna deputat 
Aurelia Vasile în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta. 
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Au absentat domnii deputaţi: Tiberiu Bărbuleţiu, Liana Dumitrescu, 
Mircea Grosaru şi Gabriel Sorin Zamfir. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, de domnul deputat 
Florin Iordache, vicepreşedinte şi de domnul deputat George Băeşu, secretar. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 

1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală, precum şi pentru modificarea altor legi P.L.X 824/2006 – fond 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.28 pct.1 lit.b) din Codul de 
procedură penală P.L.X 963/2006 – fond 

3. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv – P.L.x 939/2006 – 
fond  

4. Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 
P.L.X 502/2005 - fond 

5. Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 18 ianuarie 2007 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 
249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali (Nr. 64 BP). 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004 P.l.x 1/2007 - fond 

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat 
măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 
septembrie 2003 P.L.X 4/2007 – fond 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21 din 
1 martie 1991 privind Cetăţenia română P.L. x 801/2006- fond 

9. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OG 85/2001 
privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.L. x 806/2006- fond 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari P.L. x 544/2006- fond 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
P.l. x 833/2006 – fond 

12. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate P.L.X 920/2006-fond 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945-22 decembrie 1989 P.l.x 711/2006 – fond. Raport suplimentar 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 din 19 iulie 2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 

P.l.x 941/2006 – fond 
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia P.l.x 942/2006 – fond 

16. Propunerea legislativă privind modificarea art.271 din Legea nr.86/2006 
privind Codul vamal al României P.l.x 943/2006 – fond 

17. Proiectul Legii camerelor de comerţ şi industrie din România P.L.X 
482/2005 – fond 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.g) din Legea 
nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 
persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici P.L.X 
966/2006 – fond 

19. Propunerea legislativă privind înfiinţarea satului Ţepu de Jos prin 
reorganizarea comunei Ţepu, judeţul Galaţi P.l.x 937/2006 – aviz 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare P.l.x 970/2006 – aviz 

21. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Laleşti, judeţul 
Vaslui prin reorganizarea comunei Puieşti P.l.x 983/2006 – aviz 

22. Propunerea legislativă pentru completarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 P.l.x 984/2006 – aviz 

23. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 
dispariţie adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a 
patra Conferinţă a Părţilor, la Gaborone la 30 aprilie 1983 P.L.X 2/2007 – aviz 

24. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi 
Comunităţile Europene privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor 
industriale, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 2006, la Acordul European instituind 
o Asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre 
ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 P.L.X 3/2007 – 
aviz 

25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat P.L.X 
5/2007 – aviz 

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru 
Afaceri Europene P.L.X 6/2007 – aviz 

27. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru 
finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 
2006 P.L.X 8/2007 – aviz 

28. Proiectul de Lege privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei 
patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001 P.L.X 9/2007 
– aviz 

29. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul pentru 
implementarea prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 
10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea şi gestionarea stocurilor de peşte aflate 
în zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona 
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economică exclusivă, cât şi într-un sector adiacent zonei, şi a stocurilor de peşti mari 
migratori adoptat la New York în 4 august 1995 P.L.X 11/2007 – aviz 

30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei de cooperare 
poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de 
România la aceeaşi dată P.L.X 12/2007 – aviz 

31. Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Anexa la 
Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la 
Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către Comitetul de 
Facilitare al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia FAL.6(27) la 
Londra la 9 septembrie 1999 şi Rezoluţia FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002 
P.L.X 13/2007 – aviz 

32. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea creşelor P.l.x 
16/2007 – aviz 

33. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, 
aprobată prin Legea nr.365/2005 P.l.x 17/2007 – aviz 

34. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, nr.244/2002 P.L.X 18/2007 – 
aviz 

35. Proiectul de Lege pentru abrogarea punctului 1 al anexei la Legea 
tinerilor nr.350/2006 P.L.X 19/2007 – aviz 

36. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri P.L.X 20/2007 
– aviz 

37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, aprobată prin Legea nr.125 din 18 martie 2002 P.l.x 21/2007 – aviz 

38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.25 din 
Legea nr.114/1996, Legea locuinţei P.l.x 22/2007 – aviz 

39. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore P.l.x 23/2007 – 
aviz 

40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.351/2004, legea gazelor P.l.x 24/2007 – aviz 

41. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.318/2003, legea 
energiei electrice P.l.x 25/2007 – aviz 

42. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.318/2003 privind energia electrică P.l.x 26/2007 – aviz 

43. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către 
persoane, mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul de construire şi 



 5

dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două 
ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006 P.L.X 27/2007 – aviz 

44. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la 
Bucureşti la 19 octombrie 2006 P.L.X 28/2007 – aviz 
 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a început cu 

examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, în avizare, aflate pe 
ordinea de zi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), 
avizarea negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (o abţinere). 
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, în urma 
luărilor de cuvânt membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât să 
solicite Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor investirea cu dezbaterea în fond 
alături de Comisia pentru administraţie. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 39, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă). 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu majoritate de voturi (o abţinere).  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi 
împotrivă), avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 44, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Cu privire la pct. 1 şi 2, în fond, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară pentru primirea avizului 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat şi Claudia Roşianu, 
consilier juridic. 

Domnul deputat Cosmin Popp, în cuvântul luat, a solicitat, respingerea 
acestei iniţiative legislative. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de respingere, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (9 voturi 
pentru şi 4 abţineri). 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  a continuat cu 
examinarea pct. 4, în fond, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi cu cei ai Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Nicolae 
Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitaţi din partea 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, domnul Attila MArko, secretar de stat. 

Dezbaterile cu privire la acest proiect de lege au continuat de la pct.186, 
referitor la art. 19, alin. (2). 

În urma luărilor de cuvânt, domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele 
de şedinţă, a supus dezbaterii şi apoi votului amendamentele de eliminare depuse de 
către Grupul Parlamentar al PRM, precum şi domnii deputaţi Florin Iordache, Valer 
Dorneanu şi Adrian Moisoiu, care au fost respinse cu majoritate de voturi (13 voturi 
pentru, 21 de voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului textul alin. (2) al art. 19. În timpul dezbaterilor a fost 
formulat un amendament de către domnul deputat Petru Andea, care supus la vot a 
fost adoptat, cu majoritate de voturi (din 36 de parlamentari prezenţi iniţial au fost 28 
de voturi pentru şi restul nu au dorit să-şi exercite votul). 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă a suspendat 
lucrările şedinţei comune din lipsă de cvorum. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat, în 
şedinţă separată. Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat 
suplimentarea ordinii de zi cu două puncte noi, respectiv cu Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului  (P.l.x 669/2006) şi Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie nr.78/2000  (P.l.x 
859/2007), asupra cărora Preşedintele României a formulat cerere de reexaminare. 
Membrii Comisiei au fost de acord cu această propunere. 

Lucrările Comisiei au continuat, cu examinarea pct. 7, în fond, al ordinii 
de zi.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, doamna 
Georgeta Basarabescu, preşedinte şi doamna Alina Săvoiu, şef birou. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în 
forma iniţiatorului. 

Articolul unic al legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma 
iniţiatorului. 

Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu  unanimitate de voturi. 
Preambulul art. I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Pct.1 al art. I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
La pct. 2, referitor la art. 15, alin. (1) şi (2) a fost adoptat, cu unanimitate 

de voturi amendamentul domnului deputat Traian Dobre. 
Pct. 3 şi 4 din ordonanţă au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Art. II din ordonanţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
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Supusă la vot, legea în ansamblul ei, a fost adoptată, cu unanimitate de 
voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat, cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii 
de zi.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Mircea Toader, secretar de stat şi domnul Florin 
Nan, director general adjunct, precum şi membrii Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 

În timpul dezbaterilor a fost depus un amendament de către Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, referitor la 
art. II, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 249/2006, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004. De asemenea, şi domnul deputat George Băeşu a depus un 
amendament referitor la art. II din Legea nr. 249/2006. 

Domnul deputat Augustin Zegrean, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o  şedinţă ulterioară, propunere cu care membrii Comisiei au fost 
de acord. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat, doamna Claudia Roşianu, 
consilier juridic şi doamna Anda Mitu, consilier juridic. La dezbateri a fost prezent, 
în calitate de iniţiator, domnul senator Antonie Iorgovan. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Preambulul art. I al legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Pct. 1-34 ale art. I au fost adoptate cu unanimitate de voturi, în forma 

amendată de Comisie. 
La pct 35, referitor la alin. (5) al art. 7 a fost adoptat, cu majoritate de 

voturi (8 voturi pentru, 4 abţineri şi 3 voturi neexprimate), amendamentul formulat 
de domnul deputat George Băeşu.  

Pct. 36-50 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma amendată 
de Comisie. 

La pct. 51, referitor la alin. (1) al art. 14 a fost adoptat amendamentul 
formulat de domnul deputat Daniel Buda.  

Pct. 52-79 au fost adoptate cu unanimitate de voturi, în forma amendată 
de Comisie. 

Art. II şi III au fost adoptate cu unanimitate de voturi, în forma 
amendată de Comisie. După art. art. III au fost introduse două noi articole, art. IV şi 
V ca amendamente ale Comisiei. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă a supus votului 
legea în ansamblul ei, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat, cu examinarea pct. 8, în fond, al ordinii 
de zi.  
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La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Lili Oprea, şef birou. De asemenea, la dezbateri a mai participat şi 
domnul deputat Petre Străchinaru, în calitate de iniţiator. 

În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 9, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, doamna Ortansa Munteanu, consilier 
juridic şi domnul Adrenel Cotescu, director general. 

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată, 
cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 10, în fond, al ordinii 
de zi. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor cu privire la această iniţiativă legislativă pentru o şedinţă ulterioară. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 11, în fond, al 
ordinii de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Claudia Roşianu,consilier juridic şi doamna Anda Mitu, consilier juridic. 

Doamna deputat Mirela Elena Adomnicăi a luat cuvântul în calitate de 
iniţiator. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Preambulul art. I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.  
Pct. 1-3 ale art. I au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
La pct. 4 a fost adoptat un amendament, al Comisiei juridice, de tehnică 

legislativă. 
Art. II a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă a supus la vot 

legea în ansamblul ei, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 
Cu privire la pct. 12, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al ordinii 

de zi. 
La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 

Claudia Roşianu, consilier juridic şi doamna Anda Mitu, consilier juridic, iar din 
partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamnele Ingrid 
Zaarour, preşedinte şi Ana Maria Valica, şef serviciu. La dezbateri au mai fost 
prezenţi şi doamna deputat Aurelia Vasile şi domnul deputat Ioan Bivolaru, în 
calitate de iniţiatori. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 
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Membrii Comisie au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară. 

Cu privire la pct. 14 şi 15 în fond, s-a hotărât amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 16, în fond, al ordinii 
de zi. 

În urma opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât cu majoritate 
de voturi (14 voturi pentru respingere şi 6 voturi împotrivă), respingerea acestei 
iniţiative legislative. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 17, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Claudia Roşianu, consilier juridic şi doamna Anda Mitu, consilier juridic. 

Membrii Comisiei au constatat că, faţă de Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 545/2006, Legea camerelor de comerţ şi industrie din România este 
neconstituţională în ansamblul său, urmând să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea acestei legi. De asemenea, Comisia a mai reţinut că această lege, în 
forma actuală, trebuie să fie pusă de acord de către iniţiatori cu prevederile 
Constituţiei României. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 18, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Claudia Roşianu, consilier juridic şi doamna Anda Mitu, consilier juridic. 

Membrii Comisiei au hotărât respingerea acestei iniţiative legislative cu 
unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea Proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului  (P.l.x 669/2006), în forma adoptată de Senat urmare a 
cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Articolul unic al legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Pct. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. După pct. 1 a fost introdus 

un punct nou, ca urmare a adoptării, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă şi 2 abţineri), a amendamentului formulat de domnul deputat George 
Băeşu, referitor la art. 5, alin. (2) din Legea nr. 3/2000. 

La pct. 2, domnul deputat Horea Uioreanu a formulat un amendament, în 
sensul introducerii înainte de alin. (3) al art. 5 a unui nou alineat. În urma votului 
majoritar exprimat (17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri), membrii Comisiei 
au adoptat acest amendament. Amendamentul formulat de domnul deputat Daniel 
Buda, cu privire la completarea amendamentului domnului deputat Horea Uioreanu, 
a fost respins, cu majoritate de voturi (5 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 2 
abţineri). Alin. (3) al art. 5, devenit alin. (4), a fost adoptat, cu majoritate de voturi, în 
forma de la Senat. Cu privire la alin. (3) al art. 5, devenit alin. (4), domnul deputat 
Augustin Zegrean a formulat un amendament de eliminare, care a fost respins, cu 
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majoritate de voturi (4 voturi pentru, 15 voturi împotrivă şi o abţinere). Alin. (4) al 
art. 5, devenit alin. (5), a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă). 

Pct. 3 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. După pct. 3 a fost 
introdus un amendament al domnului deputat Florin Iordache, adoptat cu majoritate 
de voturi (10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 4 neparticipări la vot). 

Pct. 4 a fost menţinut în forma de la Senat, cu majoritate de voturi (16 
voturi pentru şi 1 vot împotrivă). 

Pct. 5 a fost menţinut în forma de la Senat, cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 voturi neexprimate). 

Pct. 6 a fost menţinut în forma de la Senat, cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 vot neexprimat). 

Pct. 7 a fost menţinut în forma de la Senat, cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru şi 5 voturi împotrivă). 

Pct. 8 a fost menţinut în forma de la Senat, cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru, 1 vot împotrivă, iar 3 membrii ai Comisiei nu şi-au exprimat votul). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului 
proiectul de lege în ansamblul său, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (14 
voturi pentru şi 5 voturi împotrivă). 

Cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie nr.78/2000 (P.l.x 
859/2007), dezbătută de Senat ca urmare a cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă ulterioară. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 3, în fond, al ordinii de 
zi, Comisia a fost informată că, în aceeaşi zi în care se dezbătea această propunere 
legislativă, iniţiatorii au solicitat, potrivit prevederilor art. 96 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, retragerea acesteia de pe agenda de lucru a Camerei 
Deputaţilor, în vederea îmbunătăţirii textului. 

Membrii Comisiei au luat act de această retragere, care a fost aprobată.  
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 

încheiată şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deoarece timpul afectat 
dezbaterilor a fost epuizat. 

 
 
 
 PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 


